SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel:
Verpleegkundige Thuisverpleging in jouw regio
binnen Vlaams-Brabant
Bedrijfsnaam:
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
Uiterste sollicitatiedatum:
30/4/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents

x
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Studentenjobs en vrijwilligerswerk
1. Functie inhoud
De werkdag van een thuisverpleegkundige begint vaak bij het krieken van de dag. Je bezoekt patiënten in
hun thuisomgeving en geeft hen de nodige wondzorgen en inspuitingen. Je helpt hen bij het wassen en de
specifieke technische zorgen. De patiënt voelt zich op zijn gemak omdat zijn vertrouwde verpleegkundige aan
huis langskomt, er kwaliteitsvolle verzorging wordt verleend en er een babbeltje gemaakt kan worden. Je
stimuleert de patiënt tot zelfzorg en volgt je patiënten op van opstart tot beëindiging van de zorg; je staat
m.a.w. in voor de totaalzorg.
Regelmatig wordt met het hele team overleg gepleegd om de patiënten op de meest kwaliteitsvolle en
efficiënte manier te verzorgen. Je overlegt eveneens met huisartsen en andere zorgpartners. In het
administratieve gedeelte worden onze verpleegkundigen ondersteund door de nieuwste tools (elektronisch
verpleegdossier op mobiele tablet die meegenomen wordt op ronde). Je krijgt ook de mogelijkheid om mee te
werken aan specifieke projecten of werkgroepen binnen de afdeling in het kader van onze zelfsturende ‘We
Care Teams’.
2. Wat verwachten we van jou?
•
•
•

Je hebt een bachelor of HBO5 diploma (A1-A2) in de verpleegkunde;
Je kan zelfstandig werken maar vindt meerwaarde in teamoverleg en werkt actief mee aan een toffe
groepssfeer;
Je bent in het bezit van een rijbewijs.
3. Wat bieden wij?

•
•
•
•
•
•

Flexibele contractkeuze: je kiest je eigen regime (tussen 20u en 40u per week) op basis van de
mogelijkheden binnen de afdeling;
Je kan werken in jouw regio;
Je komt terecht in een dynamische, stabiele organisatie en werkt met gemotiveerde collega’s;
Een uitgebreid introductietraject, opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden worden aangeboden, alsook
ondersteuning bij brug-, kader-, en/of referentieopleidingen;
Doorgroeimogelijkheden om jezelf verder te ontplooien; i.e. referentieverpleegkundige in één van de
verschillende domeinen, diabeteseducator, stagementor, meter/peter, adjunct, etc.
Loonpakket volgens barema’s, aangevuld met tal van extralegale voordelen zoals een dienstwagen, gsm,
groeps- & hospitalisatieverzekering, en maaltijdcheques.

Heb jij de drive?
Versterk ons team en reageer vandaag nog op www.witgelekruis.be of stuur je cv en motivatiebrief naar
solliciteren@wgkvlb.be.
Graag meer info? Bel ons op 016 31 79 28.
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